
Dušičkové farní noviny 

Tam někde, mezi hvězdami mám někoho, na koho nikdy nezapomenu! 

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme! 
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat. 

V dušičkový večer rozžehneme svíčky,  
modlíme se tiše při nich za dušičky. 

Poslední již svíce zvolna dohořívá,  
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná. 

  



 

Dobrý den milí farníci 

Dnes začneme choulostivým, leč velmi zajímavým, tématem klinické smrti. 

Nejděsivější svědectví klinické smrti: Dostali se umírající do pekla? 

Světlo na konci tunelu, andělské bytosti či zemřelí příbuzní. To všechno jsou vize, které popisují lidé, kteří 

prožili klinickou smrt. Existují však i svědectví jiná, méně častá, zato velice děsivá, která napovídají, že se 

dotyční lidé podívali spíše než do nebe do samotného pekla! 

 Pacient na nemocničním lůžku naposledy vydechl. Přístroje signalizují zástavu srdce a lékaři se ze všech 

sil snaží ho přivést zpátky k životu. Za pár okamžiků se jim to povede. Člověk, kterého znovu probudili, je 

však již nadobro jiný. Během své krátké smrti totiž nahlédl za oponu druhého světa, do jakési říše mrtvých. 

To je fenomén zvaný klinická smrt. Zažilo ji již nesčetně lidí, a zatímco ji někteří popisují jako pozitivní 

zkušenost, při niž jim bylo umožněno vidět anděly či dokonce Boha, jiní při ní prožili něco tak děsivého, 

že se z toho nikdy nevzpamatovali. Co uviděli? A šlo o realitu, nebo spíš o výtvor umírajícího mozku. 

Čtyři typy zla 

Mezi psychology jsou negativní zážitky z klinické smrti označovány jako úzkostný prožitek blízké smrti a 

týkají se asi 1 až 15% lidí, kteří někdy na pár okamžiků zemřeli. Oproti lidem, kteří při tom cítili radost či 

mír a klid, jsou tito nešťastníci poznamenáni úzkostí, pocity strachu, vzteku, izolace či viny. Jak je to možné? 

Lékaři tajemné zážitky dělí do několika kategorií. Američtí psychologové - Bruce Greyson a Nancy Evans 

Bush určili v roce 1996 tři z nich. První a nejčastější jsou vize průchodu tunelem, kdy má umírající úzkostné 

pocity pramenící z neznámého. Druhým typem prožitků jsou vize osamělosti, opuštěnosti a pocit 

neexistujícího světa. Za třetí, a to je nejméně časté, lidé spatřují hrůzostrašné tvory, jsou mučeni, slyší 

nesmírný hluk či se ocitají v odpudivé krajině. Psycholožka Barbara Rommer z Floridy pak přidala ještě 

čtvrtý typ. Někteří lidé se prý během umírání cítí být souzeni nějakou „vyšší podstatou“. Přestože tento 

výjev je obecně docela častý a pacienti během něj cítí vše prostupující lásku, jsou i tací, které místo toho 

sžírá provinilost a zatracení. 

Co to všechno znamená? Odcházejí snad někteří lidé po své smrti do pekla, či do nějakého očistce? A proč 

jen někteří? 

Angie Fenimore : Pocit zoufalství a samoty 

Američanka Angie Fenimore (*1964) se v lednu roku 1991 pokusila spáchat sebevraždu. Ta se jí však 

nepovedla a Angie se nakonec opět navrátila do života. Během doby, kdy byla fyzicky mrtvá, však měla 

velice nepříjemné zážitky. „Odlétala jsem do jiné sféry a smrt mě vtahovala do chřtánu. Pak jsem si 

uvědomila, že stojím před velikou obrazovkou, “ začíná svoje vyprávění Angie. Ženě je údajně před očima 

promítnutý celý život a ona přitom cítí to, co cítili lidé, se kterými kdy přišla do kontaktu. Doléhá na ni 

veškerý smutek, který během života způsobila. Pak ji obklopí temnota a zdá se, že bude trvat na věky. Za 

chvíli však začne rozeznávat postavy stojící opodál. Domnívá se, že to všechno jsou různí sebevrazi, ale 

nedokáže promluvit. Přesto má pocit, že komunikuje – na úrovni myšlenek. Co je však nervy drásající, že 

se jí nedostává žádné zpětné vazby. Je sice obklopena lidmi, ale přitom se cítí osamocená jako nikdy 

v životě. Následně se dostane do další části pekla… 

  



Zachránil ji Bůh?  

Angie se ocitá na rozlehlé pláni, kde je velké množství lidí – muži, 

ženy, ale žádné děti. Procházejí se sem a tam a někteří si mumlají pro 

sebe. „Byli zcela ponořeni do sebe, každý z nich byl natolik pohlcen 

svým neštěstím, že nebyl schopen komunikace s nikým dalším. Mohli 

mezi sebou mluvit, ale byli až příliš uvězněni v temnotě,“ líčí Angie. 

Tyto zážitky se přitom velice podobají tajuplným vizím, které měla na 

začátku 20. století španělská sestra Josefa Menendez (1890 – 1923). Té 

Bůh údajně vyjevil podobu pekla, ve kterém bezcílně bloudily 

zkroušené duše, které nebyly schopny lidského kontaktu. Dokazuje to 

pravost slov Angie? Ta za několik okamžiků, které strávila v pekle, 

údajně uslyší hlas samotného Boha. Kárá jí za to, že si sáhla na život, 

a upozorňuje ji, že ji čekají mnohem horší věci, než které doposud zažila. Pak následuje setkání s Ježíšem 

a zhodnocení jejího skutku a jeho možných následků. Angie prožívá vnitřní boj, který popisuje jako jakousi 

bitvu mezi světlem a temnotou. Nakonec se rozhodne pro světlo a je navrácena zpět do života. Probudí 

se na svém gauči a ví, že pokus o sebevraždu už nikdy nezopakuje. Dnes o svých zážitcích přednáší a je 

autorkou úspěšné knihy. Opravdu se podívala do pekla? Nebo to bylo jen její podvědomí, které ji 

přesvědčilo, aby měla chuť ještě žít? 

Matthew Botsford : Ohnivé peklo a věčná bolest  

Obchodník z Atlanty v americké Georgii Matthew Botsford stojí 

před několika lety se svým bratrem před restaurací. Najednou ho 

zezadu do hlavy trefí kulka. Dva útočníci, kteří byli pravděpodobně 

pod vlivem drog, totiž začali zničehonic střílet do davu. Matthew 

se skácí na zem a než je záchrannou službou odvezen do 

nemocnice, dvakrát se mu zastaví srdce. Potřetí pak v nemocnici. 

Upadá do kómatu, v němž setrvá 27 dní. Jakmile se mu zatmělo 

před očima, propadl se dle jeho slov do nekonečné říše pekla. Zde 

se prý ocitá zavěšen v řetězech, které jsou omotané kolem jeho 

zápěstí a kotníků, nad hlubokou rudě žhnoucí propastí. Kolem ní 

se pohybují čtyřnohé nestvůry, které se snaží vyhnout lávě. Z ní pak 

vycházejí oblaka dýmu, přičemž každý v sobě nese jednu 

zmučenou duši. Matthew navíc slyší, jak z jámy vycházejí výkřiky bolesti, zoufalství a utrpení. Sám přitom 

cítí nesmírnou osamělost, která jako by měla trvat věčně. Je toto skutečné peklo?¨ 

Není tvůj čas 

Za pár okamžiků údajně žhavé magma vyprskne z jámy na jeho nohu a spálí jeho maso až na kost. „Cítil 

jsem vlastní maso, jak se pálí. Pak jsem ho viděl, jak znovu dorůstá, jen aby mohlo být spalováno znovu a 

znovu,“ popisuje muž. Pak se do něj prý pustí přítomní démoni, kteří ostrými zuby trhají maso z jeho zad. 

Matthew přitom pociťuje mučivou bolest. Nakonec je však zachráněn. Odkudsi se vynoří obrovská ruka, 

která ho vytáhne ven. Muž přitom slyší neznámý hlas, který mu říká: „Ještě není tvůj čas.“ Pak se 

v nemocnici probere. Matthew, který nikdy nebyl zapáleným věřícím, se domnívá, že ho z pekla zachránila 

ruka samotného Boha. Bylo tomu opravdu tak? Zajímavé je, že jeho vize pekla se nápadně podobaly 

zážitkům skotského mnicha Dryhthelma, který žil v 8. století. Ten rovněž prožil klinickou smrt a popisoval 

podobnou jámu, mučené duše i pocit osamělosti. Jde jen o náhodu? Znal Matthew Dryhthelmův příběh a 

zatajil to? Nebo jde o důkaz, že tato část pekla skutečně existuje? 

  



Howard Storm : Z ateisty se stal věřící  

Profesor umění na univerzitě v americkém Kentucky Howard 

Storm zažil scénu jako z hororu. V červnu roku 1985 je se silnou 

bolestí břicha odvezen do nemocnice. Zde mu lékaři zjistí 

protržení žaludku a Howardovi na několik chvil vypovídají životní 

funkce. V ten moment se údajně ocitne vedle vlastního těla 

v nemocničním pokoji, přičemž ani personál, ani jiné přítomné 

osoby ho nevidí. Pár jich dokonce projde skrze něj, jako by byl 

duch! Je mu jasné, že zemřel. Najednou si v nemocniční hale 

všimne skupiny osob, které na něj volají, aby šel za nimi. 

Následuje je a ocitá se v husté mlze. Nejprve se mu to celé zdá 

jako hra a z osob, kterým však nevidí do obličeje, má dobrý pocit. Jakmile se však dostane tak daleko, že 

za ním zmizí nemocniční pokoj, jejich chování se změní. Začnou do něj strkat a vrážet, a nakonec se prý na 

něj vrhnou a požírají jeho maso. 

Pomohou modlitby? 

Howard je vyděšený a neví, jak se ze situace vymanit. Pak se však prý v jeho hlavě ozve jeho vlastní hlas, 

který mu říká: „Modli se k Bohu.“ Potíž je v tom, že muž, který byl celý život ateista, neví, jak na to. Začne 

proto prý směrem k Bohu vykřikovat různé prosby o spásu a ty nakonec zafungují! Howard se znovu 

probírá a od smrti je zachráněn. Od té doby, co na vlastní kůži prožil děsivé peklo, se k Bohu modlí každý 

den. Stal se z něj reverend, který dnes již nepochybuje o existenci Stvořitele ani Satana. Otázkou však 

zůstává, zda je opravdu viděl, nebo jestli šlo spíše o jeho fantazii.  

Dr. George Ritchie : Vydal se na prohlídku pekla?  

Ve městě Richmond v americké Virginii umírá roku 1943 doktor George 

Ritchie na zápal plic. Po své smrti se probouzí v nemocničním pokoji, kde 

dříve pracoval , avšak nevidí zde žádné své kolegy. V posteli, kde ještě před 

chvílí ležel v agonii, je nyní někdo jiný. George se rozhodne nepátrat dál po 

tom, co se stalo, a vyrazí do Richmondu. Vyběhne z vchodových dveří 

nemocnice a zjišťuje, že se pohybuje mnohem rychleji než dopravní 

prostředky. Za několik okamžiků se ocitá u omšelé červeně natřené kavárny. 

Vznáší se několik metrů nad ní, ale stále si neuvědomuje, že je mrtvý. Pak 

uvidí, jak se po ulici loudá jakýsi muž. George k němu sestupuje a osloví ho. 

Jenže cizinec nereaguje a prochází dokonce skrze něj! Nato je Ritchiemu 

vše jasné a znovu si vybavuje nemocniční pokoj, odkud vyběhl. Ten člověk 

v jeho posteli byl on sám, tedy jeho mrtvé tělo.  

Věčná touha i násilí 

George se prý rozhodne vrátit do nemocnice. Zde potkává Ježíše Krista a je mu prominut celý jeho život, 

podobně jako tomu bylo v ostatních případech. Pak ho však prý Kristus vezme na prohlídku různých míst 

záhrobí. Nejprve se ocitá kdesi, kde to vypadá jako na Zemi akorát s tím rozdílem, že se zde procházejí živí 

i mrtví lidé. Pak se dostává do baru, kde živí pijí a mrtví se dožadují alespoň jednoho doušku, ale 

nedostanou nic. Je tam také jakási žena, která žadoní o cigaretu u muže, jenž si právě zapaluje. On ji však 

zcela ignoruje. V této části pekla jsou tedy zatracené duše zřejmě odsouzeny k věčné touze po milované 

věci, kterou mají přímo před sebou, ale nikdy ji nezískají. Další Georgova zastávka je na místě, kde jsou 

údajně již pouze mrtví. Ti svádějí věčnou bitvu na rozlehlé pláni, avšak přestože do sebe sekají a řežou, 

nemají žádná zranění. Někteří se zde prý také oddávají perverznímu a násilnému sexu. Poté se probírá 

opět v nemocnici, ale tentokrát již ve svém těle a navrácený zpět do života. To, co viděl, byly podle něj 

různé verze pekla. Proč mu však byly ukázány, to zůstává záhadou. 

  



Bill Wiese : Mučili ho démoni?  

Zcela nečekaně se prý do pekla dostal v roce 1998 i Američan Bill 

Wiese. Jednou v noci za ním přijde Bůh a Bill upadá do bezvědomí. 

Pak začne mít děsivé vize. „Byl jsem vhozen do vězeňské cely 

s neotesanými kamennými stěnami a mřížemi. Nevěděl jsem, kde 

se nacházím, ale bylo mi hrozné, příšerné horko,“ líčí Wiese. 

V místnosti se na chvíli objeví světlo, takže se muž domnívá, že za 

ním přišel Bůh, pak se ale prý octne opět v hluboké temnotě. 

Následně se u něj objeví 4 nestvůry. Jsou prý až 3,5 metru vysoké 

a pokrývají je šupiny. „Jedna měla šupiny po celém těle, v čelistech 

jí čněly obrovské zuby a z pařátů vystupovaly drápy. Její oči byly 

zapadlé,“ popisuje Bill. Další příšery prý vypadají zase jinak, jsou ale neméně hrozivé. Wiese se domnívá, 

že jde o čtyři démony, cítí jejich hlubokou nenávist, které člověk ani není schopen, a ví, že ho budou mučit. 

„V pekle jsou vaše smysly bystřejší,“ uvádí. Pak se na něj kreatury vrhnou. Jedna z nich ho prý hodí proti 

stěně, takže mu zlomí hned několik kostí, a další pak začnou z jeho těla trhat maso. „Nebyla ale vidět žádná 

krev,“ říká později Bill. „Protože krev je život a ten v pekle není. Ani voda.“ 

Proč se ocitl v pekle? 

Jaký je v pekle vzduch? Podle Billa Wiese je prosycen sírou, zápachem hořícího masa, zkažených vajec a 

zkyslého mléka. „Peklo je kruté místo, bídné, kde musíte vydržet nekonečné strádání,“ dodává. Billovi se 

však po chvíli podaří doplazit se k vratům cely a dostane se ven. Zde prý uslyší nelidský křik milionů 

nešťastníků uvězněných v pekle. Prostoupí ho nesmírný strach, který je ještě umocněn absolutní 

temnotou, která ho obklopuje. Pak si všimne, že asi 15 kilometrů daleko je jáma, ze které šlehají plameny. 

Uvnitř jsou pak lidé spalováni v nesnesitelném žáru a marně prosí o milost. Okolo stojí démoni a nachází 

se zde i všemožná odporná havěť. Bill líčí, jak pociťoval nekonečnou bezmoc a že to bylo na pekle to 

nejhorší. Následně ho však z hrozivé scenérie něco vynese ven. Ocitá se v tunelu, kde se setkává s Kristem, 

a ví, že je zachráněn. Pak k němu promluví sám Bůh. Vysvětluje mu údajně, že mu peklo ukázal proto, aby 

o něm řekl ostatním lidem, kteří v něj nevěří, a upozorňuje na svůj brzký příchod. Dnes Wiese o svých 23 

minutách v pekle přednáší a snaží se lidi obracet na víru. Zdaleka ne všichni mu však jeho příběh věří a 

mnoho skeptiků pochází i z církevních řad. Pravdou je, že Bill si na svém údajném zážitku postavil slušnou 

kariéru. 

Ian McCormack : Uvrhl ho do temnoty Bůh?  

Krátkou, ale nezapomenutelnou exkurzi do pekla podnikl i Ian McCormack 

(*1956) z Velké Británie. V roce 1982 se potápěl na ostrově Mauricius v Indickém 

oceánu, když ho žahla jedovatá medúza. Ihned byla přivolána záchranka, avšak 

Ian byl již kompletně paralyzovaný a upadal do kómatu. Když ho přivezli do 

nemocnice, ocitl se prý na 15 až 20 minut v klinické smrti. Jeho zážitky nejprve 

nebyly nikterak děsivé. Viděl svou matku, jak se za něj modlí. Jenže on v Boha 

nevěřil. „Řekl jsem, Bože, jestli existuješ, tak se mi ukaž, a já se začnu modlit,“ 

popisuje později McCormack. Ale Bůh se mu nezjeví. Pak se muž ocitá na 

neznámém místě, kde je absolutní temnota a kolem jsou slyšet zoufalé výkřiky 

lidí. Uvrhl ho snad Bůh do pekla? 

Paprsek nádherného světla 

„Začal jsem slyšet hlasy, které na mě křičely, Sklapni! a Zasloužíš si tu být, Jsi v pekle!“ Tehdy McCormack 

pochopí, co se vlastně děje. Cítí strach a bezmoc, podobně jako ostatní lidé, kteří uveřejnili své svědectví 

z klinické smrti. U Iana však trápení netrvá příliš dlouho, ani není napaden žádnými nestvůrami. Temnotu 

protne paprsek světla a muže vynáší nahoru. McCormak později uvádí, že paprsek byl nesmírně krásný a 

zářivý, bylo to čiré světlo, které vyzařovalo z prostoru nad ním. On se pak cítil jako částečky prachu, které 

vtahuje vzdušný vír. V tu chvíli do něj prý znovu vstupoval život a tímto způsobem k němu promlouval 



sám Bůh. Když se Ian probudil a unikl tak své smrti, byl to pro něj jen začátek jeho další životní cesty. 

Obrátil se k Bohu, a přestože o svém zážitku nenapsal bestseller, jako to udělali mnozí jiní, dodnes pořádá 

semináře, kde se snaží lidi obrátit k víře v Boha. Byla však jeho vize skutečným setkáním s peklem a 

s nebesy? Nebo spíše zapůsobil jed z medúzy, který u McCormac vyvolal halucinace.  

Veronika-Ulrike Barthell : Horší, něž horor!  

Mladá Němka Veronika-Ulrike Barthel v roce 1981 zažije dvě události, které 

se dají považovat za obrovskou náhodu. Když řídí auto, uhodí do ní blesk a 

ona se poté ocitána na pověstném „druhém břehu“. K její smůle je to však 

místo, kterému by se nejraději každý vyhnul – skutečné peklo. Veronika je 

nejdřív přenesena do jakési čekárny, kde údajně poprvé spatří hrůzostrašné 

démony. „Ty bytosti byly mnohem děsivější než cokoliv, co jsem kdy viděla 

v hororech. Pochodovaly jako vojáci kolem mě a mezi nimi byli lidé, kteří 

křičeli bolestí,“ popisuje později Barthel. Ta byla mezitím nucena čekat na 

svůj další osud, který měl být pravděpodobně stejný jako osud přítomných 

nešťastníků.  

Jámy, kam padají lidé 

Veronika dále popisuje příšerný zápach, který „čekárnou“ prostupoval: 

„Téměř sem tam nemohla dýchat,“ říká. Pak se však ocitá u jezera, které 

vypadá jako magma v sopce. Do něj také padají lidé křičící bolestí. Další jsou pak prý shazováni démony 

do jiných jam, kde jsou probodnuti kopím. A ještě další věc je pro peklo, kde se Veronika nachází, 

příznačné. Všude po zemi se plazí hadi. Ti mají zastrašovat všechny přítomné hříšníky. Ženu svírá strach a 

zděšení, když v tom rázem vše zmizí a ona sedí zpět ve svém vozidle. Vidí své ruce na volantu a pozoruje, 

jak je olizují plameny. Nakonec je i tento obraz pryč a Veronika je zpět mezi živými. Proč se tak najednou 

navrátila? A jak to, že také neviděla Boha či Ježíše jako ostatní lidé, kteří prožili klinickou smrt? 

Proč se vize podobají? 

Zážitky z klinické smrti mají lidé sice různé, často však u nich najdeme nějaký společný jmenovatel. Jsou 

to například výjevy propasti či sopek, setkání s démony, pocit strachu, osamělosti, bezvýchodnosti či 

bolest. Nabízí se proto otázka – znamená to, že něco takového existuje? Nebo jde jen o ustálené představy 

pekla, které umírajícím lidem promítá jejich mozek? Na to se snažila odpovědět řada lékařů a někteří z nich 

přišli se zajímavými zjištěními. Podařilo se například zjistit, že negativní zkušenosti s klinickou smrtí mají 

nejčastěji lidé, kteří se předtím pokusili spáchat sebevraždu. Co to znamená? 

Jde o strach ze smrti? 

Sebevražda je v mnoha náboženstvích a kulturách pojímána jako velký hřích. Podle rozšířené víry člověk 

nemá právo brát jakýkoliv život, ani svůj vlastní. Pokud to udělá, přijde trest – například v podobě Božího 

zatracení. Někteří vědci se proto domnívají, že této skutečnosti jsou si vědomi i sami sebevrazi, nehledě 

na to, že to nakonec i přesto udělají. Očekávají kýžený trest a jejich podvědomí jim ho také promítne – 

například v podobě pekla a démonů. Další možností je to, že právě sebevrazi se v době smrti nacházejí 

v hluboké depresi a tyto jejich pocity ještě doznívají poté, co jim vypoví životní funkce. Nesnažíme se však 

pouze všemožně vysvětlit něco, co nás přesahuje? Výzkumy totiž prokázaly, že úzkostný prožitek blízké 

smrti měli i lidé, kteří sebevraždu nespáchali. U nich by se však deprese ani obavy z trestu vyskytovat 

neměly. Naopak řada sebevrahů, kteří si sáhli na život kvůli vleklým depresím, zažili během své dočasné 

smrti pocity příjemné. Nabízené vysvětlení by tedy opět platilo jen pro některé případy. Nancy Bush proto 

říká: „Úzkostný prožitek blízké smrti může mít potenciálně každý.“ A záhada přetrvává. 

  



Má jít o varování? 

To, proč klinická smrt u každého člověka vypadá jinak, nevíme. Někteří lékaři se však domnívají, že to má 

co do činění s osobností daného člověka a s tím, co je v jeho životě potřeba změnit. Psycholožka Nancy 

Evans Bush došla k závěru, že klinickou smrt berou lidé nejčastěji jako varování a po děsivém zážitku 

přehodnotí svoje dosavadní chování. To má pro ně neuvěřitelný ozdravný efekt. Tak například člověk, 

který se celý život vyhýbal lidem, jelikož se bál odmítnutí, prožije při klinické smrti drásavý pocit nekonečné 

prázdnoty a osamění. Právě proto se po opětovném návratu do života začne více stýkat s lidmi a postupně 

se do společnosti začlení. Už nikdy totiž nechce děsivou osamělos zažít znovu. Možné je však i to, že 

k umírajícím promlouvá v barvitých obrazech pouze jejich podvědomí a mozek, přestože toto vysvětlení 

dnes odmítá stále více odborníků. V neposlední řadě mohou být některá svědectví zkrátka nepravdivá. 

Podezřelé se totiž zdá to, jak rychle se jejich autoři chopí příležitosti, vydávají bestsellery a pořádají 

nákladné semináře. Na druhou stranu, kdo by se s návštěvou pekla netoužil podělit s ostatními? 

Jak vypadá klinická smrt v nebi? 

Někteří lidé popisují, že během své klinické smrti spatřili Boha či Ježíše Krista nebo své zemřelé blízké. 

Dostali se totiž do nebe. Jak to vypadalo? 

V roce 1999 se z říše mrtvých navrátí doktorka Mary Neal, která se téměř utopila. Během desítek minut, 

kdy prý byla takřka mrtvá, se setkala s Bohem, který jí vyjevil její budoucnost. Sdělil jí, že její syn Wille 

zemře, neřekl však kdy a jak. Došlo k tomu o devět let později a pro Mery to je důkaz toho, že nebe existuje 

a ona se tam kdysi skutečně podívala. 

Další zážitek z druhého břehu popsal Američan Ben Breedlove z Texasu. Jako čtyřletý se prý dostal na 

pokraj smrti, ocitl se v bílém pokoji bez stěn, který pokračoval až do nekonečna a společnost mu dělal jeho 

oblíbený zpěvák. Pak se před Benem objevilo zrcadlo. Chlapec se na sebe díval a byl pyšný na vše, co stihl 

dokázat. Nechtělo se mu místo opustit, protože zažíval ty nejpříjemnější pocity, nakonec však musel a 

zachránil si tak život. 

Podivuhodný zážitek získal během operace slepého střeva chlapec jménem Colton Burpo. Dostal se prý 

do nebe, kde spatřil Boha, Ježíše a svatého Jana Křtitele a také svou nenarozenou sestru, kterou jeho matka 

potratila. Zvláštní je, že mu o ní rodiče nikdy neřekli. Jak by si to tedy mohl vymyslet? 

Máma 

10 let: Mám tě ráda, mami! 

14 let: Dej mi pokoj, mami! 

18 let: Chci pryč z domu, mami! 

25 let: Odpusť mi, mami! 

30 let: Měla jsi pravdu, mami! 

50 let: Nechci tě ztratit, mami! 

70 let: Kéž bys tu byla, mami! 

  



PŘÍBĚH NA DOBROU NOC 

Plačící a krvácející sochy 

Zázrak, nebo důmyslný podvod? 

Po celém světě jsou rozesety tisíce soch křesťanského spasitele Ježíše Krista a jeho matky Panny Marie. 

Některé z nich mají pověst zázračných objektů. Občas je totiž zaznamenán podivuhodný fenomén, kdy 

z očí soch začne vytékat tajemná tekutina připomínající krev či slzy. Promlouvají k nám takto snad sama 

nebesa? 

Záhada plačících a krvácejících soch stále nepřestává fascinovat vědce i záhadology. Přicházejí se k nim 

modlit stovky poutníků, kteří tajemný úkaz považují za potvrzení existence nadpřirozených sil. Existuje  

ale i početný tábor skeptiků: „O zázrak samozřejmě nejde. V některých případech jde o halucinaci 

v náboženském vytržení, jindy o zrakový klam, např. odlesky světel v kostele, jindy o přirozený fyzikální 

jev (porušená střecha kostela, srážení vod),“ uvádí český klub skeptiků Sisyfos 

V převážné většině případů jde podle Sisyfa o podvod něčím motivovaný, typicky snahou nahnat ztracené 

věřící do kostelních lavic. Lze ale takto vysvětlit všechny případy? 

Socha Panny Marie v Austrálii: 

Ohromí každého poutníka? 

Socha bohorodičky v australském městě Rockingham na západě země se 

v roce 2002 stane senzací, neboť z jejích očí začnou kanout slzy vonící po 

růžích. Na místo okamžitě dorazí chemik Doug Clarke z australské 

Murdochovy univerzity. Ten přijde s nečekaným prohlášením: „Nenašel 

jsem žádný důkaz o podvodu.“ Rovněž odborník na rentgenové záření 

z australské Technologické univerzity Rob Hart potvrdí, že se uvnitř 

sochy nenachází žádná dutina s tekutinou, která by mohla slzení skrytě 

způsobovat. K soše mezitím přicházejí tisíce poutníků. Mezi nimi i 

australský arcibiskup Barry Hickey: „Nejdříve jsem byl samozřejmě 

skeptický. Pak jsem se šel podívat na tu sochu na vlastní oči. A upřímně 

– byl jsem naprosto ohromen.“ A zázrak potvrzují další a další poutníci. 

Socha Krista v Indii: 

Uleví se u ní nemocným? 

Majestátní socha Ježíše Krista na západním předměstí 

indické Bombaje začne ronit slzy v březnu roku 2012. 

Podle řady svědků má voda léčivé účinky a údajně dokáže 

hojit rány a zahánět nemoci. Jednomu chudému muži 

z Bombaje se prý po vypití několika kapek dokonce vrátí 

zrak. Předseda Indického svazu skeptiků Sanal Edamaruku 

(*1955) to však vidí jinak: „Jde o případ falešného zázraku. 

Při prozkoumávání místa jsem objevil prosakující odpad 

z toalet , z nějž ve skutečnosti kapky vody pocházely.“ 

Za vším tedy podle něj stojí vadná vodoinstalace. „Tento 

zfalšovaný úkaz má za cíl získat církvi peníze a moc. Navíc 

ohrožuje zdraví těch, kteří tu znečištěnou vodu pijí,“ uvádí 

Edamaruku. Muž je záhy obviněn z šíření protikatolických 

nálad a rouhačství. Jak vysvětlit svědectví o léčivých 

účincích vody? 

Jsou snad ve všech případech smyšlená? Věřící trvají na tom, že slzy křesťanského spasitele jsou zázračné… 

 



 

Socha Panny Marie v Americe: 

Předvídá katastrofu? 

Ve vietnamském katolickém kostele na předměstí amerického města Sacramento je rušno. Farník Ky 

Truong totiž dne 19. listopadu roku 2005 spatří, jak zdejší socha Panny Marie roní krvavé slzy. To mají 

během následujících dnů potvrdit stovky dalších svědků. Okamžitě se začne spekulovat, co by to mohlo 

znamenat. Jde o skutečný zázrak? Proč by ale měla Panna Marie plakat? Objeví se názor, že to 

předznamenává blížící se katastrofu. „V budoucnosti nás podle všeho čeká nemilá událost. Zemětřesení, 

povodeň, nemoci….“ Uvádí Truong. Opravdu může jít o varování rozmařilému lidstvu seslané přímo 

z nebes? Možná jde ale o jeden velký podvod, který má za cíl rozšířit řady věřících. Sošku totiž nikdy 

nedostali možnost prozkoumat vědci. 

 

Socha Ježíše v Bolívii: 

Změní život nevěřících? 

Ve městě Cochabamba v Bolívii, které se rozprostírá ve 

stejnojmenném údolí v Andách, se nachází kaple 

Kristových slz svatého Petra. V ní stojí soška Ježíše Krista, 

kterou v roce 1994 odkoupí hluboce věřící křesťanka 

Silvia Arevalo (*1976). „Když jsem si sošku přinesla domů, 

začala krvácet. To jsem opravdu nečekala,“ vzpomíná 

Arevalo. K tajemnému úkazu prý od té doby dochází 

opakovaně. „Pro Boha není nic nemožné, je schopen 

ukázat sám sebe prostřednictvím různých forem, tvorů a 

zjevení, i když jsou mimořádné, jako v tomto případě,“ 

říká bolivijský arcibiskup Rene Fernandez (1924 – 2013). 

Jsou to jen bludy, nebo nám tímto způsobem dává Bůh 

skutečně vědět o své existenci? 

 

Socha křesťanského spasitele v Hercegovině: 

Je zraněná? 

Z kolene bronzové sochy Ježíše Krista, která se nachází 

v kostele sv. Jakuba v západní Hercegovině ve městě Medžugorie, se začne v roce 2001 

z nevysvětlitelných příčin vylučovat neznámá tekutina. Někdy má průzračnou barvu, jindy zase působí 

načervenalým dojmem. Kapalina vychází z pravé strany pravého kolena, kde je kov z neznámých příčin 

drobně poškozen. Vše působí, jako by socha byla zraněná, a proto krvácela. Metalurgové (odborníci na 

kovy a jejich slitiny) vylučují, že ba za vyvěráním tekutiny stál bronz pokrývající sochu. Spekuluje se 

ovšem, že by jev mohl být způsobený nashromážděnou dešťovou vodou uvnitř sochy. Mnoho 

návštěvníků Medžugorie tvrdí, že když se záhadné vody napijí, hned se cítí lépe. 

  



Socha Bohorodičky v Itálii: 

Pláče nad zkažeností lidstva? 

Rodina Gregoriových z italského přístavního města 

Civitavecchia na severozápadě od Říma dostává 

v únoru roku 1995 darem od místního kněze Pabla 

Martina sošku Panny Marie. 

Ta prý zanedlouho začíná ronit krvavé slzy. Událost 

se má opakovat po několik dní před očima mnoha 

svědků. Mluví se o tom, že Panna Marie pláče proto, 

že je nešťastná z mravní zkaženosti lidstva. Později 

je soška podrobena výzkumu na univerzitní klinice 

Sapienza. Závěry mnohé překvapí: „Jde o skutečnou 

lidskou krev, která patří muži.“ Proč však socha ženy 

pláče právě mužské slzy? „Panna Maria, která počala 

bez jakékoliv poskvrny hříchu, měla zvláštním 

způsobem účast na utrpení svého Božského Syna, 

aby se tak stala spoluvykupitelkou celého lidstva. 

Krvavé slzy, které byly nejdříve její vlastní, tedy 

ženské, a potom byly slzami jejího Syna, tedy 

mužské, dosvědčují jednotu Matky se svým Synem,“ 

vysvětluje celou záležitost papež Jan Pavel II. (1920 – 

2005). 

 

Socha Matky Ježíše ze Sicílie:  

Zachránila nenarozené dítě? 

Novomanželé Antonia a Angelo Jannusovi ze Syrakus na Sicílii dostanou v březnu 1953 svatebním darem 

plastiku Panny Marie, kterou si podle starého zvyku umístí nad postel ve svém domě. 

Antonii postihne krátce po svatbě vážná nemoc, která ohrožuje také její začínající těhotenství. Na konci 

srpna dokonce oslepne. Začne se proto modlit k Panně Marii a zanedlouho se jí prý zrak zase vrátí. 

„Otevřela jsem oči a upřeně jsem zírala na Madonnu nad čelem postele. K mému velkému úžasu jsem 

zjistila, že její podobizna pláče,“ vzpomíná Antonia. Nakonec se prý žena zcela uzdraví a ona může přivést 

na svět toužebně očekávaného potomka. Došlo v Syrakusách k zázraku? Skeptici jsou přesvědčeni, že 

někdo navrtal otvory v místě očí Panny Marie a šikovně je naplnil vodou, která pak pomalu vytékala. 

K uzdravení ženy by prý došlo tak jako tak, neboť její onemocnění nebylo tak vážné. Proč by to ale někdo 

dělal? 

  



Pro zasmání 

Anička se vrací ze školy domů a říká: „Mami, já se tam už nevrátím“ „A proč ne?“ „Ta učitelka nic neumí. 

Pořád se nás na něco ptá!“ 

Dva rybáři chytají ryby a po celodenním neúspěchu si jeden z nich posteskne: „Je to hrozné, asi si vzaly 

taky dovolenou jako my. 

Franta si kupuje papouška. Prodavač mu říká: „Mám tady raritu. Když se zatáhne za provázek přivázaný 

k pravé noze, papoušek řekne: Dobrý den. Když za provázek k levé noze, řekne: Dobrý večer“ Franta se 

zeptá: „A co udělá, když se zatáhne současně za oba provázky?“ Na to řekne papoušek: „Spadnu na 

zobák, hňupe.“ 

Jirka z Prahy je na prázdninách u babičky a poprvé vidí živé prase. „Babi, babi, to prase mluví stejně jako 

tatínek, když spí!“ 

„Náš pes honí všechny lidi na kole. Co s tím máme dělat?“ „Seberte mu to kolo.“ 

„Ukaž mi žákovskou knížku,“ říká tatínek Liborkovi. Začne v ní listovat a vidí: matematika – pět, zeměpis 

– pět. Bum, bác. Liborek dostane dva pohlavky. Tatínek listuje dál. Liborek dostal jedničku ze zpěvu. 

Prásk. A dostal od tatínka ještě jeden pohlavek. „A ten byl za co?“ ptá se Liborek uraženě. „Za to, že ti po 

dvou pětkách bylo ještě do zpěvu.“ 

Zemřel Američan a dostal se do nebe. Začal tam vychvalovat přírodní krásy své země a nejvíc mluvil o 

Niagaře. „Vždyť ta vaše Niagara není nic moc,“ poznamenal stařík. „Cože? Vy jste už někdy viděl větší 

vodu?“ „Viděl, synku, viděl.“ „A kdo vlastně jste?“ „Noe“ 

Potkají se dva rybáři. „Včera jsem v rybníku za dědinů chytil štiku, která měla třicet centimetrů,“ povídá 

první. „To nic není, já chytil na řece sumce, který…“ „Nechej mě domluvit,“ oboří se ten první. „Třicet 

centimetrů mezi očima.“ 

Přiběhne udýchaný Staník k babičce. „Babi, tady máš ty peníze, cos mě dala na známky. Ušetřil jsem je. 

Když se paní na poště chvíli nedívala, podařilo se mi do schránky vhodit dopisy bez známek.“ 

„Tak, kampak, kampak?“ ptá se stařeček řádně znaveného turisty. „Nikam, strýcu, nikam.“ „Tak to abys 

šel tudy, to je o hodně blíž.“ 

V autoškole. „Popište práci motoru.“ „Můžu vlastními slovy?“ „Jistě.“ „Brrm, brrm…“ 

Víte, jak se hledá mravenec v košili? Těžko. 

Dva turisti konečně vylezou na Lysou horu a unaveně se svalí do trávy. „Člověče, já necítím svoje nohy.“ 

„Hm…. já je cítím až sem.“ 

„Neboj se mého pejska,“ říká stařenka šohajovi. „Znáš přece přísloví, že pes, který štěká, nekouše!“ „Jó, 

staři, my dva to přísloví známe,“ povídá šohaj. „Jenom si nejsem jistý, jestli ho zná taky váš pes!“ 

Přijde paní do obchodu a nadává prodavačce: „Co jste mi to prodala? To není žádný prášek proti molům, 

vždyť oni si na něm pochutnávají.“ „No vidíte, žerou prášek a šatům dají pokoj.“ 

Z kuchyně spěchá do sálu číšník a úslužně se klaní před hostem: „Nesu vám radostnou zprávu, pane! Měl 

jste naprostou pravdu. Nebyla to polévka, byla to skutečně voda na nádobí!“ 

„V téhle restauraci mají výborné šneky!“ „Opravdu?“ „Právě nás jeden obsluhuje.“  



Seznamte se, prosím….. 

sv. Ondřej – svátek 30.listopadu - životopis 

Apoštol východu 

Pocházel z Betsaidy v Galileji. Než poznal Ježíše, 

byl rybářem a učedníkem Jana Křtitele. Po dobu 

Ježíšova veřejného působení byl v jeho blízkosti a 

evangelia o něm hovoří na mnoha místech (viz 

další text). Podle tradice šířil evangelium zejména 

na Východě a zemřel v Patrasu v Achaji (dnešním 

Řecku), kde byl kolem roku 60 přivázán na kříž ve 

tvaru písmene X.  

Pocházel z Betsaidy ležící na severovýchodním 

břehu Genezaretského jezera a byl mladším 

bratrem Šimona Petra. Oba bratři se stali rybáři, 

stejně jako jejich otec Jan. Rodina se později 

postupně přestěhovala do Kafarnaa. Ondřejovým 

přítelem byl mladší Jan Zebedeův a společně se 

zařadili mezi učedníky Jana Křtitele. Evangelium 

nám je ukazuje v jeho společenství při prvním 

setkání s Ježíšem:  

»Druhého dne tam byl opět Jan se dvěma ze svých 

učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, 

beránek Boží.“ Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli 

za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou 

za ním, otázal se jich: „Co chcete?“ Řekli mu: 

„Rabbi (což přeloženo znamená: Mistře), kde 

bydlíš?“ Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, 

viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne.  

Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal 

nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: Kristus).“ Přivedl ho k 

Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: 

Petr).“« (Jan 1,35-42).  

Další setkání Šimona – Petra a Ondřeje s Ježíšem je zmiňováno apoštolem Markem při lovu ryb. Ježíš je 

uviděl a řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni opustili sítě a šli za ním (Srov. Mk 1,16-

18).  

Marek se o Ondřejovi dále zmiňuje ve chvíli, kdy Ježíš přichází do jejich domu v Kafarnau, aby uzdravil 

Petrovu tchyni (viz Mk 1,29). Třetí zmínka v tomto evangeliu se týká mohutných jeruzalémských hradeb, 

obklopujících zdola chrám, na které při odchodu z Jeruzaléma upozorňoval jeden učedník a Ježíš o nich 

řekl, že z nich nezůstane kámen na kameni. Ondřej spolu s Petrem, Jakubem a Janem mu pak řekli: „Pověz 

nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se to začne všechno schylovat ke konci!“ (Mk 13, 1-4). V této 

souvislosti papež Benedikt XVI. upozorňoval, že i my se můžeme Ježíše ptát na to, co máme na srdci, ale 

musíme být ochotni přijmout jeho učení, jako učedníci, které Ježíš vybídl, aby prozíravě četli znamení časů 

a zůstali bdělí.  



V Janově evangeliu je Ondřej uváděn jako „první povolaný,“ proto je nazýván „Protokletos,“ zejména v 

ortodoxní tradici. Jan o něm rovněž hovoří při rozmnožení chlebů, kdy Ondřej upozornil: „Je tu jeden 

chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby...“ (Jan 6,9). Když Řekové v Jeruzalémě o svátcích prosili 

Filipa: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše,“ tehdy šel Filip za Ondřejem a pak teprve šli za Ježíšem (viz Jan 

12,22). Z toho je patrné, že Ondřej uměl dobře řecky, což ho po seslání Ducha Svatého asi vedlo k hlásání 

evangelia v Řecku. Biblické zprávy o něm končí ve Skutcích apoštolů 1,13. Dále ale o něm hovoří stará 

křesťanská tradice u spisovatelů Origena, Eusebia, Jeronýma a mnohá apokryfní literatura.  

Ondřej podle některých údajů odešel roku 42 do maloasijského kraje. Odtud přešel na pobřeží Černého 

moře, působil v Bythinii, Sinope a Pontu. Pak prý pokračoval přes Arménii do Kurdistánu a zpět do 

Arménie. Prošel Skythii, Thrakii a přes Makedonii do Řecka. Při těchto cestách, podle legendy, v jednom 

městě obrátil na víru mladíka proti vůli rodičů, kteří prý řekli, že by raději viděli syna mrtvého než 

křesťanem. Potom zapálili dům, v němž syn s apoštolem přenocovali. Oheň byl prý zázračně uhašen 

pouhou sklenicí vody, kterou mladík s vírou použil. Rozezlení příbuzní pak znovu chtěli zaútočit pomocí 

žebříku, ale pozbyli zrak. Událost prý napomohla k víře dalším.  

Všechny zprávy nám ukazují apoštola Ondřeje hlavně jako apoštola řeckého světa. V řeckém městě Patrasu 

ho místodržící Egeas nechal zatknout a Ondřej byl obžalován, že odvrací lid od bohů a boří jejich chrámy. 

Následně byl bičován a odsouzen k ukřižování.  

Ondřej, podobně jako v Římě jeho bratr Petr, žádal, aby mohl zemřít na odlišném kříži než Ježíš. A tak byl 

pro něj připraven kříž ve formě velkého X, jehož tvar zůstává nazýván „křížem sv. Ondřeje“. Ve starobylém 

textu z počátku 6. století s názvem „Ondřejovo utrpení“ jsou uvedena údajná slova apoštola před 

ukřižováním:  

„Buď pozdraven, ó kříži, slavnostně uvedený Kristovým tělem a ozdobený jeho údy, jako by to byly vzácné 

perly. Dříve než Pán na tebe vystoupil, naháněls’ pozemský strach. Nyní naopak, vybavený nebeskou 

láskou, jsi přijímán jako dar. Věřící o tobě vědí, kolik radosti je v tobě, kolik darů máš připraveno. A tedy 

pln jistoty a radosti přicházím k tobě já, abys mě také přijal jásajícího jako učedníka toho, který byl na tobě 

pověšen... Ó blažený Kříži, který jsi přijal vznešenost a krásu Pánových údů!… Vezmi si mě a zanes mě 

daleko od lidí a odevzdej mě mému Mistru, aby mě skrze tebe přijal ten, který mě skrze tebe vykoupil. Buď 

pozdraven, ó Kříži, ano, opravdu, buď pozdraven!“  

Zde se nám připomíná, že naše kříže nabývají na hodnotě, jsou-li považovány a přijímány jako část Kristova 

kříže, padne-li na ně odlesk jeho světla - jak řekl papež Benedikt XVI. - pouze tímto křížem bývají naše 

utrpení zušlechtěna a získávají svůj pravý smysl.  

Ondřej byl v Patrasu na kříži připoután provazy, nikoli přibit, snad aby jeho muka byla delší. Umíral po tři 

dny, a přitom kázal těm, kteří se shromáždili kolem jeho kříže.  

Ostatky sv. Ondřeje zůstaly v Patrasu do roku 356, potom je údajně císař Constantius II. nechal přenést do 

Konstantinopole, mimo fragmentu apoštolovy hlavy. Bratrské pouto ukřižovaných apoštolů - Petra 

pohřbeného v Římě a Ondřeje v Konstantinopoli - se podle upozornění papeže symbolicky projevuje na 

vztahu římského a konstantinopolského stolce - sesterských církví.  

Za byzantsko-tureckých a křižáckých válek přenesl kard. Capuan v letech 1206-1208 Ondřejovy ostatky, 

zejména jeho lebku, do italského města Amalfi, ležícího asi 20 km od Salerna při pobřeží západním 

směrem. V roce 1462 byla Ondřejova lebka přenesena do chrámu sv. Petra v Římě. Papež Pavel VI. ji pak v 

roce 1964 vrátil řecké pravoslavné církvi v Patrasu, kde je uchovávána v bazilice, stojící na místě 

tradovaného apoštolova umučení.  

  



Předsevzetí, modlitba : 

Půjdu za Ježíšem se vším, co mám na srdci a případná utrpení budu přijímat jako část Kristova kříže, podle 

výše uvedeného doporučení.  

Všemohoucí, věčný Bože, Tys povolal svatého Ondřeje za apoštola, aby hlásal evangelium a byl pastýřem 

Tvé církve; na jeho přímluvu stále ochraňuj a veď všechen svůj lid. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše 

Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  

Poděkování  

Děkujeme všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem 

přičinili za zdárnou 

organizaci, ubytování a 

pohoštění Bohoslovců 

z Košic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okénko do historie    farnosti 

Milostivé léto r. 1950 

Na Štědrý den r.1949 zahájil sv. Otec Pius XII. Milostivé léto a oznámil 

je světu okružním listem „Jubilaeum massimum“. Stanovil též 

podmínky k získání odpustků pro poutníky ve Věčném městě a vydal 

modlitbu Milostivého léta. Ordinářům udělil fakulty k získání odpustků 

ve vlastních diecésích. Pastýřským listem njdp. arcibiskupa 

olomouckého Matochy čteným s kazatelny, vyhlášeno Milostivé léto 

v naší arcidiecési. Odpustkový průvod konán ve zdejší farnosti 

19.března, odpustky získány při pouti do Šaštína 28.května, při poutním 

průvodu do Ratiškovic 9.července, při pouti k sv. Antoníčku v Blatnici 16.července. Jinak si věřící vyzískávali 

odpustky podle stanovených podmínek. Modlitbu sv. Otce k Milostivému létu věřící se modlili společně 

při službách Božích. Modlitba sv. Otce pro paměť budoucím jest zde přiložena. (pozn. – žádnou jsem 

nenašel. Zřejmě vytraceno). Milostivé léto po uplynutí roku bylo prodlouženo do 31.prosince 1951. 



Socha sv. Jana Nepom. u farní budovy 

R. 1949 byla do Vacenovic přivezena památná socha sv. 

Jana Nepomuckého z Piešťan na Slovensku. Tuto sochu 

si vyprosil duch. správce u ředitelství lázní v Piešťanech. 

Byla tam odložena mezi starým kamením v lázních. 

Původně stála v místech, kde stojí lázeňský pavilon 

Thermia. Při stavbě této budovy byla odstraněna a už 

postavena jinde nebyla. Sochu i s podstavcem ochotně 

přivezl Antonín Belka, autodopravce ve Vacenovicích, 

postavil ji, po opravě podstavce Josef Měchura, 

kamenosochař ve Vacenovicích. Posvěcena byla 

v Milostivém létě 16.května 1950 od místního duch. 

správce. Socha sama má svou uměleckou hodnotu, 

slohu barokového, střízlivého. Pochází z doby asi r. 

1630, tedy ještě dlouho před blahořečením světcovým. 

Doklad úcty v lidu! Kéž sv. patron kněží jest ochráncem 

a přímluvcem u Boha všem zde působícím kněžím! 

Socha P. Marie Sedmibolestné 

Dne 11.června 1950 posvěcena byla pro zdejší chrám Páně socha P. Marie Sedmibolestné a umístěna na 

oltáři Božího hrobu. Stalo se tak při poutní slavnosti. Jest dílem kutnohorského řezbáře Františka Charváta. 

Pořízena byla z darů dobrodinců. Vyniká něhou mateřské lásky a bolesti! Nechť nikdy není porušena její 

polychromie neodborným zásahem! Dílo vysoce umělecké! 

Novokněžské požehnání P. Josefa Budiše, a P. Jana Krista 

Dne 23.července 1950 (v neděli VIII. Po sv. Duchu) udílel zde své novokněžské požehnání dp. P. Josef Budiš, 

novokněz z Dubňan. Týž slavil svou primici, velmi slavnou, v Dubňanech, na hod Boží svatodušní 28.5.1950, 

při níž kázal dp. Rudolf Matěna, duch. správce z Vacenovic. Dne 26.prosince 1949 na svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka, žehnal svýma posvěcenýma rukama zdejším věřícím dp. Jan Krist, novosvěcenec z Milotic. 

První mši sv. obětoval ve farním chrámu Páně Všech svatých v Miloticích dne 18.prosince 1949. Z Vacenovic 

byli jeho křtění kmotrové Jakub a Josefa Dobšovi č.104. (pozn. – možná místo 104, je to 204 – číslo je těžko 

přečitelné). 

Prapor školácký 

Aby při církevních slavnostech byla zastoupena důstojně i školní mládež, postarala se duchovní správa o 

pořízení nového praporu s obrazy Sv. Anděla Strážce a sv. Jana Boska. Nový bílý prapor byl posvěcen na 

hody 8.října 1950, na památku Milostivého léta. Zhotovil jej paramentí závod Tomáš Hudař v Brně. 

Prohlášení dogmatu Nanebevzetí bl. P. Marie 

Jeho Svatost papež Pius XII. prohlásil na Svátek Všech svatých 1.listopadu 1950 za článek víry učení sv. 

Církve o Nanebevzetí bl. P. Marie. Tato veliká oslava P. Marie byla ve zdejší farnosti uctěna mariánským 

triduem od 29.října do 1.listopadu. Přesný pořádek slavnosti jest popsán v ohláškové knize r. 1950. Tak 

v Milostivém létě vyvýšena i důstojnost Matky Boží. 

Věžní hodiny 

Hodiny na věži kostela byly postaveny r. 1933. Zhotoveny Janem Jochem, hodinářem – samoukem 

z Hroznové Lhoty č. 46 a jím také darovány. Měly pouze jedno bití na zvon – půle a hodiny. Potahování 

hodin až do r. 1950 platila místní obec. Po pořízení nových zvonů doporučil Jan Joch odkoupení staršího 

hodinového stroje značky „Moravus - Brno“ z farního kostela v Kněždubě. Hodinový stroj s příslušenstvím 

t.j. skříně, závaží a ručičky byly koupeny v Kněždubě za Kčs 2 000 stroj vyčištěn a opraven. Jan Joch nové 

hodiny na místě starých postavil s ponechání starého rozvodového řízení, závaží, ciferníků i zub. Mají dvoje 



bití na zvony, čtvrtě a celéhodiny. Potahují se za 12 hodin. Za opravu a instalování hodin zaplaceno Jochovi 

Kč 3 000. Od r.1951 úhradu za potahování přebral farní úřad. Hodiny jsou majetkem farního kostela.  

Nové procesní lucerny 

Pro liturgickou potřebu při průvodech, tak i při pohřbech, pořízeny nové procesní lucerny podle návrhu 

Akademie křesťanské v Praze. Pracovány jsou z mosazi s broušenými skly. Náklad 4 015 Kč. 

Oprava stropní malby Popis malby kostela od mistra Jano Köhlera 

Jak se píše v této pamětní knize původní malba olejová na dřevěném stropu byla provedena Ant. Sychrou, 

malířem kostelů podle návrhu mistra Jano Köhlera ze Stražovic. Kasetový strop byl malebně rozčleněn tak, 

že tvořil v odstínech sytých barev červených byzantský kříž v polích kaset v odstínech barvy modré. 

Trámoví bylo v syté barvě kávové hnědi. Strop působil těžkým dojmem. R.1940 došlo k nové malbě kostela, 

poněvadž dosavadní malba vlivem špatného větrání zvláště u stropu v koutech byla pokryta plísní. Pro 

světlou památku mistra Jano Köhlera se sluší, abych zde aspoň něco napsal o první malbě kostela podle 

návrhu téhož umělce, provedené jím samým. O malbě stropu jsem se již zmínil. Presbytář byla celá 

vymalována v tapetách slohu Köhlerova, dole koberec v oleji. Poněvadž neměla soch ani obrazů, působila 

pěkně, vynikal z ní obraz mistrův, malba i obraz od jednoho umělce – génia. Na vítězném oblouku 

ornament – stylisace klasů a hroznů. Loď vytonována v okrových barvách s dvojitými pásy kolem oken a 

vítězného oblouku, které se sbíhaly nad vítězným obloukem a tvořily začlenění nápisu „Pán můj a Bůh 

můj!“v písmu Koehlerovském. Sokl v lodi natřen olejem v ornamentu Koehlerovském. Zbytek vrchního 

pásu se zachoval uvnitř svatostánku na oltáři P. Marie. Dřevěná balustráda na kůru v oleji – ornamenty 

Koehlerovy. Strop v podkůří rozčleněn pásy a ornamenty. Vše tvořilo ucelenou jednotu Koehlerových 

sytých zemitých barev červené, zelené, modré, žluté i bílé v odstínech harmonicky stupňovaných a 

zladěných. Mistr Koehler dovedně snoubil barvy kostelní malby s krojem místa a měl i na zřeteli barevnou 

vazbu stropu a červené kostelní dlažby rozčleněné bílými čtverci. Těžko je mi vypisovat to, co jsem už 

v celku neviděl, ale jen z vypravování jak mistra Ant. Sychry, tak i pamětníků, kteří snadno umělecké pojetí 

zapomenou anebo mu nerozumí, mohl podchytit. 

Došlo tedy k „opravě “ malby, kdy mistr Jano Koehler ještě žil r.1940. Co bylo geniem kostelních maleb 

vytvořeno – to se zničilo, protože to nebylo líbivé. To je úděl každého umělce za jeho života – nepochopení, 

nevděk! Pozván malíř, který si dal tisknout „odborný závod pro monumentální a dekorativní malby.“ 

Nemůže se upřít poctivost v práci i materiálu i seriosnost v ceně. A ta cena vždycky rozhoduje. Ovšem ne 

nadarmo se říká „co je levné, to je drahé.“ Prostě se strop Koehlerův v oleji přemaloval, také v oleji, kasety 

vesměs modře    a trámoví žlutě se slabým nádechem zelinkavým. V tomtéž tonu presbytář i loď. Sokl 

v presbyteři v oleji s dekorativním ornamentem, vítězný oblouk ornamentiky Koehlerovy zmizel a 

nahrazen dekorativním ornamentem křížů, za sochy sv. Petra a Pavla namalováno bodláčí, na stěny vedle 

oken v presbyteři úponky vinné révy – vše dekorativně a v dekorativních barvách umylých. V lodi zmizely 

i ornamenty Koehlerovy kolem konsekračních křížů, stěny mezi okny vyplněny liliemi, typický nápis „Pán 

můj a Bůh můj“ přemalován na „Králi věků nesmrtelnému sláva na věky.“ Malba stropu v podkůří rovněž 

dekorativně přemalo - vána. Do rohů stěn nad bočními oltáři byly namalovány stejné figury andělů (podle 

šablony, která se jen obrátila) v oleji. Smutné se na ně podívat anebo se bát. Konsekrační kříže v lodi 

vyzdobeny dekorativně klasy a liliemi, sokl v lodi stylu Koehlerova zatřen hladkým nátěrem okrovým 

v oleji. Tak dopadla malba Koehlerova!! Kdo na tom nese vinu? Co říci na troufalost sáhnout na dílo mistra 

Jano Koehlera! Nepatrný původní zbytek zůstal: původní strop v presbytáři, trámoví ovšem přemalováno 

a nedotčena balustráda kůru. Původní malba byla prováděna pod osobním dohledem mistra 

stražovického. 

(pozn.: opět připomínám, že přepis farní kroniky je doslovný pro autentičnost, kvůli případným námitkám 

ze strany některých farníků. Nejčastěji dopisuji jen některé čárky ve větách, či háčky nebo čárky nad slovy. 

Slova jako „kasety, nebo stylisace“ neopravuji. V té době to pravopisné chyby nebyly. Může se stát, že 

některé slovo vyzní jako zkomolenina, ale věřte, že je každé takové dlouho zkoumáno pod lupou.) 
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